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Produtora Cultural Colaborativa e 
uma tecnologia social que reune um conjunto de 
metodologias para que grupos autogestionados 
transformem seus espa<;os de inclusao digital em 
empreendimentos criativos que oferecem 
produtos e servi<;os ligados a: 

Cultura Digital; Midia Livre; 

Audiovisual; Produ~ao Cultural. 

Tudo isso de forma legalizada utilizando 

Softwares Livres. 
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As produtoras culturais colaborativas atuam 
nos territ6rios em diferentes areas e possuem pilares 
basicos que garantem a sustentabilidade e 
funcionamento legal de espa~os de inclusao digital. 

Assim como as lIrvores preclsam 
de nutirentes para gerar frutos, 
as produtoras necessltam de 
Insumas para allmentar 0 

processo de forma~ao 
continuada fomentando os ciclos 
de amadurecimento e gerac;~o 
de novos empreendimentos. 

Rafzes 
Tronco 
Galhos 
Folhas 
Frutos 

(Pi lares) 
(Areas) 
(Nucleos Temlltlcos) 
(Produtos e Servl~os) 
(Forma~ao Contlnuada) 
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A Produtora Cultural Colabor@tiva.PE e um arranjo produtivo 

de Pontos de Cultura de Pernambuco ligados as tematicas do 
audiovisual, mfdia livre, cultura digital e cultura popular. 

Em sua sede localizada na Concha Acustica da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) sao realizadas AC;OES de 

Forma~ao e Presta~ao de Servi~os em: 

Audiovisual; Produ~ao Cultural; 

Software Livre; Economia Solidaria. 

Integram a Colabor@tiva.PE os coletivos: 

Ponto de Cultura CUCA Recife. 
Pontao de Cultura Digital iTEIA. 

Pnntn de Cultura Cinema de Anima!;io. 
~~ntQ de Cultura Coco de Umbigada. 

Ponto de Cultura Tecer. 
cOlnplitaljon~s CRC Marista-Recife. 

ileclube Tear Audiovisual. 
Cultural da Vii!irzea 

eduardolima
colaborativa



Caracterlsticas 
- Pedagogia de Projetos 
- Formac;ao Semi-Presencial 

(EAD) 
- Vivencias Praticas 

Principais Ac.;c5es 
Oferta de Cursos regula res 

- Software Livre 
- Audiovisual 
- Comunicac;ao 
- Produc;ao Cultural 
- Economia Solidaria 
- Tutoriais e Materiais Didaticos 

Livres 

Ferramentas 
- CORAlS (www.corais.org) 

Caracterlsticas 
- Valorizac;ao da tradic;ao oral e 
mestres locais 
- Utilizac;ao de Licenc;as Livres 
- Disponibilizac;ao acessivel de 

conteudos 

Principais Ac.;c5es 
- Desenvolvimento de 
plataformas digitais 
- Digitalizac;ao de saberes e 

tecnologias locais 
- Estruturac;ao de acervo 

comunitario 
- Organizac;ao da identidade 

territorial 

Ferramentas 
- Rede iTEIA (www.iteia.org.br) 
- Rede Nac;ao Cultural 

(www.rede.pe) 



Caracterlsticas 
- Mfdia Livre 
- Promoc;ao e Divulgac;ao de 

ac;oes locais 
- Alcance "GLOCAl.:' (GLOBAL e 

LOCAL) 
- Inserc;ao na mfdia convencional 

Principais Ac,;6es 
- Divulgac;ao de artistas locais 
- Promoc;ao de eventos culturais e 

formac;oes 
- Apoio a campanhas e lutas 

sociais 
- Fomento a grupos de Mfdia 

Comunitaria 

Ferramentas 
- LOCAlS: Bicicleta Colabor@tiva e 
Radio Amnesia 
- GLOBAIS : Jornal iTEIA e Redes 

Sociais 

Ca racterlsticas 
- Equipes definidas por projetos 
- Prec;o Aberto e Comercio Justo 
- Oferta social no territ6rio 
- Participac;ao no mercado cultural 

Principais A<;6es 
Produtos e Servic;os nas areas: 

- Tecnologia 
- Audiovisual 
- Comunicac;ao 
- Produc;ao Cultural 
- Gestao e Empreendedorismo 

Ferramentas 
- Softwares Livres diversos 



Caracterrsticas 
- Tomada de Decisi!lO Coletiva 
- Reuniaes peri6dicas presenclals e 

virtuais 
- Organiza~ao das ofertas e 

demandas locais 
- Constru~o coletiva de Rede no 

territ6rio 

Principais A<;6es 
- Mapeamento Cultural 
- Articulac;ao com atores socia is do 
territ6rio 
- Moblliza~ao local 
- Manuten~ao de ambiente digital 

colaborativo 

Ferramentas 
- Plataforma CORAlS 
(www.corais.org) 

Caracterrsticas 
- Ad~ao de pre~o aberto e 

comercio justa 
- Oferta de Credito Solid~rio no 

territ6rio 
- Apoio ao escambo de 

produtos e servi~os 

Principais A<;6es 
- Gerenciamento e oferta de 

cn!dlto solid~rio 
- Eventos e plataformas para 

escambo com e entre 
empreendimentos criativos do 
terrlt6rlo 
- Circula~ao e distribui~ao de 
produtos locais 

Ferramentas 
- Espa~o ESCAMBO 
(www.escambo.org.br) 
- Plataforma CORAlS 

(www.corais.org) 



Moeda Social Concha 
Primeira Moeda Social Digital de Pernambuco 

Metodologia Utilizada: 

- 100% de transparencia: extrato e movimentac;ao financeira publicas na internet; 
- 1 Concha equivale a 2 Reais, porem nao existe conversibilidade entre as moedas; 
- Valor em credito trocado diretamente por produtos, servic;os e saberes locais 
- Valorizac;ao da abundancia existente na cidade universitaria (energia local); 

Nossas principais demandas: 

- Atividades de comunicac;ao 
- Apoio a produc;ao cultural 
- Plantio e Conservac;ao de Areas Verdes 

r=e.:erumatransao;ao 

Fundo Conchativa 

Conchas 

Entrada blUta: 178.000 

Salda blUta: 940.000 

Balan~: -762 .000 

Transa~s reaizadas: 38 

- Limpeza e Reparo de Equipamentos e Espac;os Ffsicos ~ _ ...... _-_._--------'_. 
- Produc;ao artesanal em Madeira e Ferro 

Nossas principais Ofertas: 

Produtos: 
- Alimentac;ao 
- Vestuario 
- CDs e DVDs 
- Ingressos em ac;6es culturais 

Servic;os: 
- Registro Audiovisual 
- Design Grafico 
- Ac;6es de Divulgac;ao 
- Produc;ao de Eventos 
- Formac;ao Continuada 
- Criac;ao de Paginas na Internet 
- Digitalizac;ao de Conteudos 
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Movimento Conch@TIVA 

Movimento pel a revitaliza~io e ocupa~io 
cultural da Concha Acustica da UFPE. 

o Movimento Conch@tiva foi iniciado pela Produtora 

Colaborativa.PE a partir de janeiro de 2013 na 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. A~ao que 

promove utiliza~ao consciente e democratica da Concha 

Acustica da UFPE. A proposta e realizar a~i5es de 

inclusio digital. apoio a organiza~ao de empreendimentos 

criativos e produ~io de a~oes culturais de forma legalizada utilizando 

softwares livres. 0 movimento estimula a utiliza~ao de conteudos livres e 

autorais. incentivando seus participantes no uso de tecnologias socia is livres. 

como: midia livrismo, redes socias, software e licem;as livres. As capacitac;6es na 

area de comunicac;io sio incentivadas atraves de oficinas de audio, video, 

fotografia e jornalismo colaborativo, em parceria com outros colaboradores e 

coletivos. 

Entidades Parceiras: 
- Pr6-Reltorla de Extens!lo - UFPE 
- Cia de Eventos 
- eRe Recife I MAR15TA 
- Blue Angel 
- Gr6fica Perfil 

Ac;6es Continuadas: 
- Cursos de Cultura Digital e Economla Cr1atlva 
- Palco Livre - Seletlvas EXPOIDEA 3.0 
- SIk) Sambas - Clrculto de Sambadas 

Acervo Livre: 
- www.corals.org/conchativlI 
- www.iteia.org.br/colaborativape 

• 
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Entidades Parceiras: 
- Pro-Reitoria de Extensao - UFPE 

- eRe Recife / MARISTA 
- Instituto Intercidadania 

Todas as formac;6es sao realizadas 
utilizando Softwares Livres e 
sao alinhadas com duas ac;6es 
eulturais permanentes: 0 Palco 
Livre e 0 Sao Sambas, onde os 
participantes iraQ eoloear em pratica, 
os ensinamentos, reeebidos ao longo 
da formaC;ao, preservando a 
memoria e produzindo material para 
os artistas e gerando portfolio. 

,~' ..... . . 

Sao ofertadas capacita~oes nas areas de: 

AUDIOVISUAL 

- Filmagem, Edi~ao e Finaliza~ao de Video 
- Grava~ao e Mixagem de Audio 
- Fotografia e Tratamento de Imagens 
- Design Grafico 

eOMUNleA<;AO 

- Jornalismo Colaborativo 
- Streamming e Web Radio 

EeONOMIA SOLIDARIA 

- Gestao Colaborativa de 
Empreendimentos Criativos 

GESTAO COLABORATIVA 
E PRODUSAO MULTIMiDIA DE ASOES CULTURAIS 
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o Sao Sambas e uma a<;ao mensa I integrante 

do Movimento Conch@tiva, realizada na 
Concha Acustica da UFPE, que abre uma 

comunica<;ao direta entre os Mestres da 
Cultura Popular com 0 publico universitario e 
com outras comunidades da RMR promovendo uma 
sambada sempre precedida de um bate papo com os 

mestres. Dando visibilidade, fortalecendo e 

perpetuando suas mem6rias atraves dos 

registros audiovisuais e produtos 
gerados pelos participantes do cicio de forma<;ao em 
Cultura Digital. 

Mestres que se apresentaram 
em 2013: 

- Ze Negao e Ze Maria (Sambada da Laia); 
- Ze Lasca Vara (Movimento Cultural da Varzea); 
- Mae Beth de Oxum (Ponto de Cultura Coco de 
Umbigada); 
- Zeca do Rolete Uanga - Paulista); 
- Dona Glorinha (Amaro Branco - Olinda); 
- Lu do Coco do Pneu (Amaro Branco - Olinda); 
- Dona Ana Lucia (Amaro Branco - Olinda); 
- Mestre Pombo Roxo. (Amaro Branco - Olinda). 

www.iteia.org.brlsaosambas 

www.iteia.org.br/saosambas


Esta e uma a<;ao desenvolvida pela 
Produtora Colabor@tiva.PE e faz parte 

do processo de democratiza~ao da 
Concha Acustica da UFPE, 

recebendo atra<;6es culturais de diversas 
linguagens. 0 PALCO LIVRE 

EXPOIDEA traz uma pro posta 
inovadora e solidaria onde a 

participa<;ao do Festival e gratuita e os 
criterios colaborativos e 

transparentes a qualquer usuario da 
rede. Os 10 artistas finalistas ganham um 

DVD gravado com sua apresenta<;ao 
dentro da programa<;ao da EXPOIDEA a 

iniciativa visa evidenciar e 
contribuir com os artistas 

independentes, propiciando canais 
alternativos para as iniciativas culturais 

que nao possuem recursos financeiros 
para investir em servi<;os de produ<;ao 
cultural. Durante todo 0 ana de 2013 

foram 64 bandas inscritas de diversos 
segmentos artfstico-culturais, dessas, 38 

se apresentaram nas seletivas e 10 
gravaram seus DVDs dentro da 

programa<;ao cultural da Expoidea, na 
Concha Acustica da UFPE. Com um 

publico media de 500 pessoas. 

www.iteia.org.br/expoidea 



DX NT 
ESrACD 

HACKER 
Laborat6rio de experimenta<;6es guiado pela metodologia da Meta Reciclagem e do 
desenvolvimento de softwares e hardwares livres que se utilizam da desconstru<;ao 
destas tecnologias para a sua apropria<;ao crftica pelos seus participantes e 
parceiros. As atividades do Oxente tambem sao pautadas em tecnologias sociais, 
cultura digital, lixo eletronico, colabora<;ao e articula<;ao em rede. 
Sendo uma das a<;6es desenvolvidas pelo Movimento Conch@tiva teve 0 infcio de 
suas atividades em mar<;o de 2014 e vem realizando periodicamente encontros de 
articula<;ao e ativismo no uso de Softwares Livres. 
A gestao colaborativa do Oxente Espa<;o Hacker e feita tambem pela internet 
atraves de um ambiente virtual na plataforma CORAlS (www.corais.org/oxente) 
acessfvel publicamente por qualquer usuario da rede. 

Projetos em desenvolvimento: 
- Bicicleta Colabor@tiva 
- Liberta.PE 

Parceiros: 
- Centro de Recondicionamento de 
Computadores do Recife 
- ArduRec 



A Rede iTEIA e um acervo digital livre e gratuito que permite a publica~io de 
conteudos multimidia e noticias e eventos divulgados em tempo real nas redes socia is. 
Possui atualmente mais de 1000 coletivos culturais cadastrados, dentre eles mais de 
300 pontos de cultura espalhados pelo Brasil e ate fora dele, na america latina, europa 
e paises de lingua portuguesa. Lan~ado em 2007 na II Teia Nacional, abriga uma 
significativa parte da historia do programa cultura viva publicada diretamente por 
comunicadores socia is que participaram ativamente desta constru~io. 

A REDE.PE (Na~io Cultural) e um acervo multimidia livre que utiliza 0 mesmo software 
livre da Rede iTEIA mas tem um foco regional na cultura e nas manifesta~oes 
realizadas em territorio Pernambucano. Lan~ado em 2007 em parceria com a 
FUNDARPE abriga tambem 0 acervo do festival homonimo que circulou a mais de 5 
anos e realizado periodicamente pelo interior do estado. Possui hoje um vasto acervo 
de cultura pernambucana publicado por aristas da capital e do interior do estado e 
disponivel em licen~as livres para baixar e remixar. 

o Espa~o ESCAMBO e um portal na internet que organiza uma feira de trocas online, 
onde qualquer usuario pode cadastrar seus produtos, servi~os e saberes e com isso 
buscar interesses, propor, negociar e avaliar trocas reais com outros participantes. 
Lan~ado em 2012 no Forum Internacional de Software Livre e integrado a plataforma 
CIRANDAS.NET do Forum Brasileiro de Economia Solidaria (FBES). 

A plataforma CORAlS e um ambiente de Gestio Colaborativa de projetos, sendo mais 
utilizado em tres contextos: para gerenciar ambientes virtuais de aprendizagem em 
processos de forma~io a distancia ou semi-presencial; Para gestio interna do 
empreendimento e para gestio coletiva de a~oes publicas do grupo como por exemplo 
o Movimento ConchATIVA na UFPE; Para gestio de bancos comunitarios e moedas 
sociais dig ita is; A plataforma CORAlS foi lan~ada em 2011 pelo Instituto Faber-Ludens 
e mantida atualmente pelo Instituto Ambiente em Movimento e pelos integrantes da 
comunidade MetaDESIGN (www.corais.org/metadesign). 

www.iteia.org.br 

www.rede.pe 

www.escambo.org.br 

www.corals.org 

www.corais.org


FESTIVAL 
PERNAMBUCO 

"'" NA<;AO 
CULTURAL 

2011/12 

Edi~oes 
- Goiana/Zona da Mata 
- Caruaru/Agreste 
- Sao Jose do Belmonte/Sertao 
- Garanhuns/Agreste 
- Triunfo/Sertao 
- Pesqueira/Agreste 

Edi~ao: 
- Bairro do Recife 

Contratante: 
- Cia de Eventos 

Acervo Livre: 

EXPOIDEA 
2010/2012 

2013 
- www.iteia.org.br/expoidea 

Servi~os Realizados 
- Oficinas de Comunicac;ao 
- Registro FotograficoNideo 
- Captac;ao de audio dos palcos 
- Transmissao WEB e Radio FM 
- Confecc;ao e Venda de CD's 

Servi~os Realizados 
- Oficinas de Comunicac;ao 
- Registro FotograficoNideo 
- Captac;ao de audio dos palcos 
- Palco Livre 
- Radio FM com transmissao ao vivo. 

- Taquaritinga do Norte/Agreste Contratante: 
- Gravata/Agreste 
- Petrolina/Sertao 
- Palmares/Zona da Mata 

- Fundarpe 

Acervo Livre: 
- www.rede.pe 
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Entidade Contratante: 
- Giral 

Servh;os Realizados 
- Curso de Edic;ao de Video 

em Software Livre Avanc;ado 

Entidade Contratante: 
- Centro de Recondicionamento de Computadores do Recife 

(CRC - Marista) 

Servi~os Realizados 
- Curso de Formac;ao de Empreendimentos Criativos 



FESTIVAL NACIONAL 
5 MINUTOS 

- XIV - Salvador/BA 

Entidade Contratante: 

- http://e.eita.org.br/festivaISminutos 

~~=== Servi~os Realizados 
- Curso de Cultura Digital 
- Produc;ao Audiovisual em SL 

Entidade Contratante: 
- Laia (Laboratorio de Inven~ao 

Artistica) 

Servi~os Realizados 
- Curso de Video Digital e Curso de 

Audio Digital 

Entidade Contratante: 
- Ministerio da Cultura 

Servi~os Realizados 
- Cobertura Audiovisual, Registro 

Fotografico, Streaming 



Contratante: 

27deA8RIl,; 17h 
EOfiCfia acustlca ufj;!e 

Pr6-Reitoria de Extensao da UFPE 

Servic;os Realizados: 
- Produc;ao Geral 
- Cobertura Audiovisual 

No dia 27 de Abril acontece a 159 Edic;ao do 
Domingo no Campus que, pela primeira vez, tera 
parte da programac;ao incorporada ao Movimento 
Conch@tiva encabec;ado pela Produtora 
Colabor@tiva.PEl. 0 evento potencializa as ac;6es 
do Movimento que vern sendo desenvolvidas 
desde 0 infcio de 2013, dentro do espac;o Concha 
Acustica. Os shows iniciam a partir das 17:00h 
trazendo artistas e bandas consagradas do 
cenario local e nacional. 0 evento e promovido 
pela UFPE com a produc;ao das ac;6es que 
acontecerao na Concha Acustica. 

Para dar 0 tom da festa teremos as presenc;as 
consagradas: da Orquestra Contemporanea de 
Olinda; da banda N'Zambi que fara 0 Lanc;amento 
do seu Segundo Album - Pra Verdade Estremecer; 
contara com muito Coco de raiz com a Sambada 
da Laia, alem da pegada Afro Experimental do 
Tambor Falante, e do Rapper Pixote com seus 
improvisos e rimas afiados, direto da Varzea. 

Como nos anos anteriores toda programac;ao e 
gratuita visando proporcionar uma maior abertura 
e integrac;ao da universidade junto a populac;ao, 
abrindo as portas para 0 publico, com uma 
programac;ao recheada de atrac;6es, fomentando 
a cultura dentro dos Campus da UFPE. Eventos 
como este sao fundamentais para democratizac;ao 
e integrac;ao do universo academico. 

Repositorio de Livre Acesso: 
http://www.colaborativa.pe • 



De 08 a 10 de maio de 2014, a cidade de Salvador sera 0 ponto de 
convergencia de toda a Rede de Pontos de Cultura do estado. A TElA Bahia 
2014 reunira representantes dos 216 Pontos de Cultura da Bahia, 
conveniados com 0 Estado e com 0 Mine. Realizado pela Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) em articulac;ao com a Comissao 
Estadual de Pontos de Cultura da Bahia, este sera 0 segundo encontro de 
toda a rede e vem sendo bastante aguardado desde a primeira edic;ao do 
evento, em 2009. 

A Teia e 0 espac;o mais privilegiado de dialogo para a Rede de Pontos 
de Cultura. Alem de agrupar representantes de todos os Pontos, criando a 
oportunidade de troca de contatos e estreitamento de lac;os - algo muito 
bem quisto aos ideais do Programa Cultura Viva - e tambem uma 
oportunidade de atualizac;ao sobre os rumos e desafios mais recentes do 
programa. as foruns, mesas tematicas e oficinas oferecem ainda a 
possibilidade de ampliar a qualificac;ao para atuar no campo da Cultura. 

Contratante: 
Secretaria de Cultura da Bahia 

Servic;os Realizados: 
- Formac;ao em Cobertura Colaborativa 
- Cobertura Audiovisual 

Repositorio de Livre Acesso: 
http://www.iteia.org.br/teiabahia2014 
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As TEIAs sao encontros dos Pontos e Pontoes de Cultura e das 

comunidades envolvidas com 0 Programa Cultura Viva em todo Brasil , que 
visam promover 0 debate sobre a cultura brasileira e suas expressoes 
regionais, prop~r estrategias de polfticas publicas culturais, analisar e 
avaliar 0 Programa. Com esses princfpios foi realizada na cidade de Natal, 
de 19 a 23 de Maio de 2014 mais urn encontro nacional dos Pontos de 
Cultura . 

Durante A TElA da Diversidade 2014 foi implementada uma 
comunicac;ao colaborativa utilizando as metodologias e ferramentas 
utilizadas na tecnologia social das Produtoras Culturais Colaborativas, 
possibilitando a articulac;ao e a divisao de tarefas entre os integrantes da 
Rede Nacional dos Pontos de Cultura que atuam com audiovisual, cultura 
digital e mfdias livres. 

Para realizac;ao da cobertura colaborativa foram capacitados 40 
colaboradores de varias partes do pafs, selecionados pela comissao de 
organizac;ao da TElA 2014. Os selecionados passaram ao longo de cinco 
dias, antes do evento, p~r uma intensa capacitac;ao, onde aprenderam a 
trabalhar com softwares livres e tambem como utilizara plataforma de 
gestao colaborativa durante as atividades de comunicac;ao na TElA. 

Contratante: 
Ministerio da Cultura / FUNCERN 
Servic;os Realizados: 
- Capacitac;ao da Equipe de Comunicac;ao em Cobertura Colaborativa 
- Cobertura Colaborativa da TElA da DIVERSIDADE 
- Workshops de Cultura Digital 

Repositorio de Livre Acesso: 
http://www.iteia.org.br/teiadad iversidade 

www.iteia.org.br/teiadadiversidade
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: Belem I PA 
\ www.produtoracolaboratlva.com.br/ 
,-------------------------------
,'-----------------------
rcoco de Umbigada 
: Olinda I PE 
I 
\ http://umbigadanoar.hotglue.me/ 
,,-----------------------

;'--------------------
:Colabor@tiva.PE 
! Recife I PE \,-~ij!!i~J 
\ www.colaborativa.pe 

,,--------------------

,'-----------------------------------------------
r Universidade Livre de Teatro Vila Velha 
I 
r Salvador I BA 
\ www.corais.org/livre 
,,-----------------------------------------------,---------------------------------------------- @ 
(Produtora Colaborativa do Vale do Capao '* 

Palmelras I BA ~ 

\, ________________________ ~~i~~a~~~.~:~h~:d~:i:=~~~ ~N 
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